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بر خوان معرفت ()1
ماه مبارک رمضان ،مهمانی خاص خدا ـ تبارک و تعالی ـ است

1

و گرنــه مــا آدمهــا همیشــه مهمــان او هســتیم ،بلکــه همــۀ
موجودات بر سر این سفره نشستهاند.
خوان او سر تـا سـر عـالم گرفـت
شگفت

2

بـر سـر خـواند خالیـ

در

3

گسترۀ رحمانیت االهی همـۀ موجـودات را فـرا گرفتـه اسـت

4

حتی آنها که از سر غفلت یا جهالت هیچ اعتقـادی بـه خـدا ـ
تبــارک و تعــالی ـ ندارنــد ،بهــرهای از ایــن رحمــت نصیبشــان

 .1شهر دعیتم فیه إلى ضيافة هللا( .حر العاملی ،محمد بن حسـن ،تفصـیل
وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ،ج  ،11ص )313
 .2عن أبي جعفر ـ علیه السالم ــ قـا  :قـام علـي ــ علیـه السـالم ــ يخطـب
الناس بصفین يوم جمعة و ذلك قبل الهرير بخمسة أيام فقا  :الحمد هلل علـى
نعمه الفاضلة على جميع خلقه البر و الفاجر ( . ...الصدوق ،محمد بـن علـى
ابن بابويه ،األمالي ،ص )415
 .3مثنوی معنوی
 .4چنانکــه مفســرین ذیـل آیــۀ «الــرحمن الــرحیم» (فاتحــة الکتــا  )3 ،چن ـین
فرموده اند( .ر  .ک :طباطبـائی ،السـید محمـد حسـین ،المیـزان فـی تفسـیر
القرآن ،ج ،1ص  16و طوسی ،محمد بن حسـن ،التبیـان فـي تفسـیر القـرآن،
ج  ،1ص  )29و نیز در عای ابتدای ورود ماه رمضان وارد شده است :اللهم إني
أسألك باسمك الذي دان له كل شيء و برحمتك التي وسععت كع
(كلینى ،محمد بن يعقو  ،الكافي ج  ،4ص )72

شع

ء.

میشـــود

1

البتـــه آنهـــا کـــه معرفـــت دارنـــد و میفهمنـــد ،از

نعمت های خاص این سفره برخوردار هستند و هر کسـی هـم
به اندازۀ معـرفتد و بـه انـدازۀ ایمـاند ،از ایـن مهمـانی بهـره
میبرد.
هر کسی ز اندازۀ روشندلی

غیب را بیند بقدر صیقلی

هر که صیقل بید کرد ،او بید دید
پدید

بیشتر آمـد بـر او صـورت

2

بر آستان نياز ()2
خدا ـ تبارک و تعـالی ـ در قـرآن فرمـوده اسـت« :مـرا بخوانیـد،
اجابت مـیکنم» 3.ایـن یـک قـانون و یـک وعـدۀ االهـی اسـت.
خواند ن و دعا ،خواستن به د و با همـۀ وجـود اسـت نـه فقـ
خواستن به زبـان .بـه مـا فرمودهانـد از هـیچ کسـی جـز خـدا ـ
تبار ک و تعالی ـ نخواهیم و دست به سوی هیچ کسـی جـز او
دراز نکنیم
فق

4

چون همه ،خودشـان نیازمنـد هسـتند 1و بـی نیـاز

خدا ـ تبارک و تعالی ـ است.

2

 .1در دعای مخصوص ماه رجب بعد از فرائض چنین میخوانیم :يـا مـن يعطـي
من لم يسأله و من لم يعرفه تحننا منه و رحمة( .اإلقبـا باألعمـا الحسـنة
فیما يعمل مرة في السنة ،ج  ، 3ص )211
 .2مثنوی معنوی
س َتج ْ
 .3ا ْد ُعوني أَ ْ
ِب لَ ُكم( .غافر )61 ،
 .4عن النبي ـ صلى هللا علیه و آله ــ قـا  :أوحـى هللا إلـى بعـض أنبیائـه فـي
بعض وحیه إلیه :و عزتي و جاللي ألقطعـن أمـل كـل مؤمـل غیـري باإليـاس ،و

بندۀ مؤمن تضرع میکند

او نمیداند به جز تو مستند

3

مــاه مبــارک رمضــان مــاه دعــا و اســتجابت دعــا اســت  4مــاه
خواســتن و التمــاس کــردن اســت مــاه دســت دراز کــردن بــه
سمت آن بی نیاز است و ماه طلب کردن از سرِ نیاز است.
حاجت آوردش ز غفلت سوی مـن
کوی من

آن کشـیدش موکشـان در

5

اگر به این معنا از او طلب کـردی و حقیقتـاط طلـب کـردی ،حتمـاط
اســتجابت را در پــی خواهــد داشــت چــون وعــدۀ االهــی ح ـ
اســت

6

و خــدا ـ تبــارک و تعــالی ـ هرگــز از وعــدهاش تخل ـ

نمیکند.

7

ألكسونه ثو

المذلة في الناس ،و ألبعدنه من فرجي و فضلي ،أ يؤمل عبـدي

في الشدائد غیري ،أو يرجو سواي! و أنا الغني الجواد ،بیدي مفاتیح األبـوا

و

هــي مغلقــة و بــابي مفتــو لمــن دعــاني ( . ...طوس ـی ،محمــد بــن حســن،
األمالی ،ص  )584عن النبي ـ صلى هللا علیه و آله ـ قا  :يقو هللا ـ عز و جل
ـ  :ما من مخلوق يعتصم دوني إال قطعـت أسـبا

السـماوات و أسـبا

األرض

من دونه ،فإن سألني لم أعطه ،و إن دعاني لم أجبه ( . ...همان)585 ،
اس أَ ْن ُت ُ
 .1يا أَيُّهَا ال َّن ُ
م ْال ُف َقرا ُء إِلَى َّ ِ
ّللا( .فاطر)15 ،
ه َو ْال َغنِ ُّ
ّللا ال َّ
ّللا ُ
صمَد( .اإلخالصَ )2 ،و َّ ُ
ُ َّ .2
ي ْالحَمید( .فاطر)15 ،
 .3مثنوی معنوی
 .4قا رسـو هللا ــ صـلى هللا علیـه و آلـه ــ  ... :دعـاككم فیـه [  :فـی شـهر
رمضان] مستجا

( . ...األمالي للصدوق ،ص )93

 .5مثنوی معنوی
 .6إ َّ
ن و َْع َد َّ ِ
ّللا َ
ح ( .یونس 55 ،و القصص)13 ،
ِ
 .7إ َّ
ن ََّ
ّللا ال ُي ْ
خ ِل ُ ْالمیعاد( .آ عمران 9 ،و الرعد)31 ،
ِ

ره یافتگان به کوی والء ()3
بسیاری از افراد ابتـدا مـؤمن نبودنـد و والیـت را نمیشـناختند.
بعد بـه د ایمـان بـه خـدا

1

و د والیـت 2راه پیـدا کردنـد .ببینیـد

اینهــا چقــدر بــرای نعمــت ایمــان 3و نعمــت والیتشــان 4ارزش

 .1قا [علی بن موسی] سمعت أبي موسى بـن جعفـر يقـو سـمعت أبـي
جعفر بن محمد يقو سمعت أبي محمد بن علي يقو سمعت أبي علي بـن
الحسین يقو سمعت أبي الحسین بن علي يقو سمعت أبي أمیر المؤمنین
علي بن أبي طالب ـ علیهم السـالم ــ يقـو سـمعت رسـو هللا ــ صـلی هللا
علیه و آله ـ يقو سمعت جبرئیل يقو سمعت هللا عز و جـل يقـو  :ال إلـه إال
هللا حص ع

فمــن دخــل حصــني أمــن مــن عــذابي فلمــا مــرت الراحلــة نادانــا

بشروطها و أنا من شروطها( .األمالي للصدوق ،ص )235
 2عن علي بن موسى الرضا عن موسى بن جعفر عـن جعفـر بـن محمـد عـن
محمد بن علي عن علي بن الحسین عن الحسین بن علي عن علي بن أبي
طالب ـ علیهم السالم ـ عن النبي ـ صلی هللا علیـه و آلـه ــ عـن جبرئیـل عـن
میكائیل عن إسرافیل عن اللو عن القلم قا يقو هللا تبارك و تعـالى  :واليـة
علي بن أبي طالب حص

فمن دخل حصني أمن ناري( .األمـالي للصـدوق،

ص )235
 .3در منابع ما از ایمان به عنوان یک نعمت یـاد شـده اسـت چنانکـه فرمـود:
س َ
لك َّ
َ
م ا ْل ُك ْفـ َر َو ْال ُف ُ
م َو َك َّر َه إِلَ ْی ُك ُ
حبَّبَ إِلَ ْی ُك ُ
يمان َو َزيَّن َُه في ُقلُوبِ ُك ْ
ّللا َ
ـوق َو
م ْاإل
ِن َّ َ
ُ
ْ
َّ
َّ
ط
َ
ْ
ُ
َ
َ
َّ
ـم الراش ُ
كه ُ
ْال ِع ْ
ِ
ّللا َو نِعمَعة َو ُ
ِـدون ( )7فضـال ِمـنَ
صیان أولئِـ َ
ّللا عَلـیم حَكـیم.
(الحجرات 7 ،ـ )8
 .4در منابع ما والیت ،یک نعمت دانسته شـده اسـت چنانکـه فرمـودْ :الیَـ ْو َ
م
ـم دي ـن ُ
َو رَضـ ُ
َمـ ُ
أَ ْكم َْلـ ُ
ـیت لَ ُكـ ُ
اإل ْ
ـت عَلَـ ْی ُك ْ
م َو أَ ْتم ْ
َك ْ
ـت لَ ُكـ ْ
ســال َ
م دينــاط.
م ن ِْعمَت ع
ـم ْ ِ
(المائدة )3 ،و همچنین در حدیث قدسی آمده است :عن هللا جـل جاللـه أنـه
قا  :أنا هللا ال إله إال أنا خلقت الخلـ

بقـدرتي فـاخترت مـنهم مـن شـئت مـن

أنبیائي و اخترت من جمیعهم محمدا حبیبا … و اصطفیت لـه علیـا فجعلتـه لـه

قائلاند چون برای به دست آوردند زحمت و زجـر کشـیدهاند.
تعبیر بعضی از این افراد این اسـت کـه وقتـی ایمـان را یـافتیم،
گویا دوباره متولد شدیم و وقتی والیت را پیـدا کـردیم ،گویـا بـار
مـا

دیگر متولد شدیم در حالی کـه ایـن نعمتهـا ارزان بـه کـ

آمــده اســت .بــه برکــت مــادران و پــدرانی کــه ایمــان و والیــت
داشتند ،ما اهل ایمان و والیت شدهایم .شـاکر نعمـت ایمـان و
نعمت والیت باشیم که فرمود :شکرکنید ،من زیاد میکنم.
شکر نعمت ،نعمتت افزون کند

1

کفر نعمت از کفت بیرون کند

2

دعا کنیم برای پدران و مادران و اجدادی که زمینۀ این نعمتهـا
را برای ما فراهم کردند .این نعمت را به راحتی از ک

ندهیم و

در این ماه رمضان با این دو نعمت بیشتر آشنا شویم.

سفرۀ اه

والء ()4

خداونــد ـ تبــارک و تعــالی ـ ســفرهای از نعمتهــای االهــی را
گســترده و امکــان بهرهبــرداری را بــرای همــۀ موجــودات فــراهم
کرده است حتی اگر کسی به غفلت در این سفره نشسـت،
از این نعمتها محروم نمیشود .به او هم میدهند.

أخا و وصیا … ال أقبل عمل عامل منهم إال باإلقرار بواليته مع نبوة أحمد رسولي
… و هــو ال عمععة التــي أنعمــت بهــا علــى مــن أحببتــه مــن عبــادي( .األمــالي
للصدوق ،ص )223
م إ َّ
ش َ
م َو لَئ ْ
م َألَزيدَنَّ ُك ْ
ك ْرتُ ْ
 .1لَئ ْ
ن عَذابي لَ َ
ِن َ
شديد( .ابراهیم)7 ،
ِن َك َف ْرتُ ْ ِ
 .2مثنوی معنوی

بی طلب هم میدهـی گـنن نهـان
جهان

رایگـان بخشـیدهای جـان

1

البتـه بعضــی از چیزهــا بــرای اهــل غفلــت نیســت! مــاه مبــارک
رمضان میآید و میرود سفرۀ ضیافت ویژهای است که بـه پـا
میشود و اندکی بعد پایان میپذیرد 2.آنها که مؤمن هستند،
میفهمند که آمد و آنها که مؤمن نیسـتند ،اصـال ط نمیفهمنـد
که آمد! بهره هر کسی از این سفره ،تـابع معرفتـی اسـت کـه
پیدا میکند .به آنها کـه میفهمنـد و روزه میگیرنـد و روزه را
آنطور که باید 3،میگیرند ،نعمتهای خاص داده میشود.

 .1مثنوی معنوی
 .2علي بن أبي طالب ـ علیه السالم ـ قا  :إن رسو هللا ـ صـلى هللا علیـه و
آله ـ خطبنا ذات يوم فقا  :أيها الناس إنـه قـد أقبـل إلـیكم شـهر هللا بالبركـة و
الرحمة و المغفرة شهر هو عند هللا أفضل الشهور و أيامه أفضل األيـام و لیالیـه
أفضل اللیالي و ساعاته أفضل الساعات هو شهر دعیتم فیه إلى ضـیافة هللا و
جعلتم فیه مـن أهـل كرامـة هللا أنفاسـكم فیـه تسـبیح و نـومكم فیـه عبـادة و
عملكم فیه مقبو و دعاككم فیه مستجا

… أيها الناس من حسن منكم في

هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تز فیه األقدام و من خف
هذا الشهر عما ملكت يمینه خف

هللا علیه حسابه و من ك

في

فیـه شـره كـ

هللا عنه غضبه يوم يلقاه و من أكرم فیه يتیما أكرمه هللا يـوم يلقـاه … مـن أدى
فیه فرضا كان له ثوا

من أدى سبعین فريضة فیما سـواه مـن الشـهور … مـن

تال فیه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غیره من الشهور …
( .األمالي للصدوق ،ص )93
 .3قا أبو عبد هللا ـ علیه السالم ـ  :إذا صمت فلیصم سمعك و بصرك و شعرك
و جلدك و عدد أشیاء غیر هذا و قـا ال يكـون يـوم صـومك كیـوم فطـرك( .ر.ک:
الكافي ،ج  ،4ص  :87با

أد

الصائم)

قدر نعمت ()5
گاهی انسان نعمتـی را کـه در اختیـار دارد ،نمیبینـد و غفلـت
میکند از اینکه چه گوهر گرانقدری در دسـت دارد و خـودش از
آن بیخبر است.
بر سرگنن از گدایی مردهام

زان که اندر غفلت و در پردهام

1

این بیخبری باعث میشود که انسان قدر آن نعمت را نداند و
احیاناط آن گوهر را گم کند .انسـان معمـوال ط بـه ارزش چیـزی کـه
بدون زحمت به دست میآورد ،کمتر توجه دارد .بسـیاری از مـا
نعمت ایمان به خدا و نعمـت والیـت را بـدون زحمـت بـه دسـت
آوردهایم .ما نرفتهایم سـا ها تحقیـ

کنـیم و زحمـت بکشـیم،

بلکه در خانوادۀ مؤمن به دنیا آمـدهایم و از همـان او بـا ایمـان
به خدا ـ تبارک و تعالی ـ و رسو خدا ـ صلى هللا علیه و آلـه ـ
و والیت اهل بیت ـ علیهم السالم ـ انس گرفتـهایم و قـدرش را
کمتر متوجه میشویم.

به یاد دوست ()6
همۀ مؤمنین ،بلکه همۀ انسانها ،بلکه همـۀ موجـودات عـالم
از این ماه رمضان بهرهمند هستند از جمله امام زمان ـ عـن هللا
تعالی فرجه الشری

ـ  .بهرهای که او دارد ،قابل قیاس نیسـت

با کل بهرهای که همۀ موجودات دیگر دارند .مـا مگـر عاشـ
نیستیم مگر آرزویمان این نیست کـه هرچنـد شـبی در خـوا

 .1مثنوی معنوی.

او

چشممان به جما نورانید منـور شـود مگـر نمیخـواهیم در
دورۀ ظهــور آن بزرگــوار تــنفس کنــیم و در کنــار او باشــیم مگــر
نمیخواهیم در دوران غیبتد زمینه ساز حضورش باشیم .مـاه
رمضان فرصتی است که امام زمـانی شـویم و بـا او انـس پیـدا
کنیم نه فق

به لفظ ،نه فق

در مسجد و حسـینیه و نـه فقـ

موقع ذکر مصـیبت اهـل بیـت ـ علـیهم السـالم ـ  ،بلکـه همـۀ
لحظات زندگی ،در خانه ،در مدرسـه ،در دانشـگاه ،در اداره ،در
مزرعه ،در کارخانه ،در خیابان و همه جا امام زمانی باشیم.

روز حسرت ()7
فرمود اگر معرفت نباشد ،ضاللت در پـی خواهـد آمـد 1.بنـابراین
مهمترین وظیفۀ ما کسب شناخت و معرفت است و ماه مضان
فرصتی است برای ارتقاء معرفت .سعی کنیم در این فرصت در
مجالسی شرکت کنیم و در حالتی باشیم و از سخن کسـانی
بهره ببریم که معرفتمان را افزاید دهد تا سرمایه برای ارتقای
ایمان ما باشد 2.این فرصت را از دست ندهیم که اگر از دسـت

 .1عن زرارة قا سمعت أبا عبد هللا ـ علیه السالم ـ يقـو  … :إذا أدركـت هـذا
الزمان [  :أی زمان الغیبة] فادع بهذا الدعاء :اللهم عرفني نفسك فإنـك إن لـم
تعرفني نفسـك لـم أعـر

نبیـك اللهـم عرفنـي رسـولك فإنـك إن لـم تعرفنـي

رسولك لـم أعـر

حجتـك اللهـم عرفنـي حجتـك فإنـك إن لـم تعرفنـي حجتـك

ضللت عن دي

( .الغیبة للنعمانی ،ص )166

 .2قا رسو هللا ـ صلى هللا علیه و آلـه ــ  :اإليمـان إقـرار باللسـان و معرفعة
بالقلب و عمل باألركان( .األمالي للصدوق ،ص )268

دادیم ،جز پشیمانی و حسرت چیزی به دنبا نخواهـد داشـت
ترین
و ایــــن پشــــیمانی و حســــرت در روز قیامــــت ســــخت
ِ
عذا هایی است که انسانها با آن مواجه میشوند.

1

خواستن و رسيدن ()8
ماه مبارک رمضـان مـاهی اسـت کـه در آن ارتبـاط خاصـی بـین
عالم دنیا و عالم آخرت ایجاد میشود و فیوضـات الهـی در ایـن
ماه شکل ویژهای پیدا میکند 2.همین خصوصیات این امکـان را
فراهم میکند کـه هـر کسـی خـود را در معـرض نـزو نفحـات
الهــی قــرار دهــد 3و در حــد وجــودی خــودش از آنهــا برخــوردار
شود .شرط او برای رسیدن به این فیوضات خواستن است.
 .1در قرآن کریم از روز قیامت به یـوم الحسـرة یـاد شـده اسـت أَ ْنـ ِذر ُ
ْه ْ
م يَع ْو َ
ْ
غ ْفلَة َو ُ
ي ْاألَ ْم ُر َو ُ
م في َ
الح ْ
ه ْ
ه ْ
م ال ُي ْؤ ِم ُنون( .مریم )19 ،
َس َر ِة إِ ْذ ُق ِ
ض َ
 .2عن أبي جعفر ـ علیه السالم ـ قا  :كان رسو هللا ـ صـلى هللا علیـه و آلـه
يقبل بوجهه إلى الناس فیقو  :يا معشـر النـاس إذا طلـع هـال شـهر رمضـان
غلت مردة الشیاطین و فتحت أبوا
غلقت أبوا

السماء و أبوا

الجنـان و أبـوا

الرحمـة و

النار و استجیب الدعاء و كان هلل فیه عند كل فطـر عتقـاء يعـتقهم

هللا من النار و ينادي مناد كل لیلة هل من سائل هل من مستغفر؟ اللهم أع
كـل منفـ

خلفــا و أعـ

كــل ممسـك تلفـا حتــى إذا طلـع هــال شـوا نــودي

المؤمنون أن اغدوا إلـى جـوائزكم فهـو يـوم الجـائزة ثـم قـا أبـو جعفـر ــ علیـه
السالم ـ أما و الذي نفسي بیده ما هـي بجـائزة الـدنانیر و ال الـدراهم( .ر.ک:
الكافي ،ج  ،4ص  :65با

فضل شهر رمضان)

 3قا رسو هللا ـ صلى هللا علیه و آله ـ  :إن لربكم في أيـام دهـركم نفحعات
فتعرضوا لها بكثرة االستعداد( .إحسـائى ،محمـد بـن علـى ابـن ابـى جمهـور،
عوالي اللئـالي العزيزيـة فـي األحاديـث الدينیـة ،ج  ،4ص  )118و همچنـین در

حقيقت روزه ()9
گروه او از روزه داران ،کسانی هستند که میزان شـرعی روزه
را انجـــام میدهنـــد و شـــرای

الزم بـــرای صـــحت روزه را بجـــا

میآورند و به همـین مقـدار بسـنده میکننـد .گـروه دوم آنهـا
هستند که اضافه بر امساک از مفطرات ،از گناهان نیـز اجتنـا
میکنند گوششان را از آنچه که نباید بشنوند و چشمشـان را
از آنچه نباید ببینند ،حفظ میکنند 1.گرو سوم کسانی هسـتند
که در هنگام روزه از هر چه که آنها را از خدا ـ تبارک و تعالی ـ
غافل کند ،دوری میکنند
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روزۀ آنها به تعبیـر سـیدنا االسـتاذ

ّللا بهاء الدینی ـ رضوان َّ
آیت َّ
ّللا علیه ـ ُذکر دائم است.

خواستن برای همه ()11
عادت ما تا اآلن این بوده است که برای خودمان و حداکثر بـرای
اطرافیان خودمان دعا کنیم اما باید سـعی کنـیم بـرای دیگـران

دعای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان به ما توصیه شده است که درک نفحـۀ
االهی را از خدا ـ تبارک و تعالی ـ بخواهیم :و أسألك نفحة من نفحاتك كريمة
رحیمة ،تلم بها شعثي ،و تصلح بها شأني ،و تقضي بها ديني ،و تنعشني بها
و عیالي و تغنیني بها عمن سواك( .اإلقبا باألعما الحسنة ،ج  ، 1ص )328
 .1قا أبو عبد هللا ـ علیه السالم ـ  :إذا صمت فلیصم سمعك و بصرك و شعرك
و جلدك و عدد أشیاء غیر هذا و قا ال يكون يوم صومك كیوم فطرك( .الكـافي،
ج  ،4ص  :87با

أد

الصائم).

 .2ملکی التبریزی ،میرزا جواد ،المراقبات ص.161 ،

هم د بسوزانیم و برای ایشان دعا کنیم 1.خودمان را جـای آن
کســی بگــذاریم کــه اآلن مــریض اســت یــا بــا مشــکلی مواجــه
است .آن وقـت کمـی بـا او احسـاس همـدردی خـواهیم کـردو
محبتی نسبت به سایر مؤمنین در د مـا پیـدا مـیشـود .ایـن
محبت جامعـه را بـرای رشـد مفـاهیم معنـوی و متعـالی آمـاده
میکند و آن جامعه میشود جامعۀ امام زمـانی .مـاه رمضـان،
فرصتی است برای همین دعاها در ح

اغت ا

دیگران.

فرصتها ()11

فرصــت مــاه مبــارک رمضــان بــه ســرعت و مثــل گذشــتن ابــر
میگذرد 2.باید لحظات و فرصتها را غنیمـت شـمرد و از آنهـا
بهره برد 3.هـر یـک از مـا بـه انـدازۀ همـت و ارادۀ خـود ،در ایـن
فرصت مهمانی خدا ـ تبارک و تعالی ـ بهره خواهیم داشت.

 .1عن أبي عبد هللا ـ علیه السالم ـ قا  :قا رسو هللا ـ صلی هللا علیه و آله
ـ  :إذا دعا أحدكم فلیعم فإنه أوجب للدعاء( .الكافي ،ج  ،2ص  )487و همچنین
رجــوع کنیــد بــه :وســائل الشــیعة ،ج  ،11ص  :313بــا

اســتحبا

الــدعاء

للمؤمنین و المؤمنات … .
 .2قا علی ـ علیه السالم ـ ْ :الفرصة تمر مر السـحا

فـا ْنتهزوا فـرص الخیـر.

(رضى ،السید محمد بن حسین ،نهن البالغة ،ص )471
 . 3قا علی ـ علیه السالم ـ  :إذا أمكنتك الفرصة فانتهزها فإن إضاعة الفرصة
غصة( .لیثى الواسطى ،على بن محمد ،عیون الحكـم و المـواعظ  ،ص )132
قا علی ـ علیه السالم ـ  :إن عمرك وقتك الذي أنت فیه ما فـات مضـى و مـا
سیأتیك فأين قم فاغتنم الفرصة بین العدمین( .تمیمى اآل ُمدى ،عبد الواحد بن
محمد ،غرر الحكم و درر الكلم ،ص  )222برای مطالعـۀ روایـات بیشـتر ،رجـوع

رهزن راه سلوک ()12
گاهی وسوسههایی در د میافتد که پـا را از رفـتن و جـان را
از خواستن باز میدارد .گاهی دعا میکنیم و اجابت نمیشود
و در دلمان خطور میکند که نکند خبری نیست .گـاهی بـر بـه
دسـت آوردن حقیقتـی اصـرار داریــم ،یکدفعـه وسوسـهای پیــدا
میشود که مبادا چنین چیـزی نیسـت .آنهـا کـه اهـل تجربـۀ
حاالت معنوی هستند ،میدانند که گـاه در بهتـرین حالتهـای
معنوی یک خطور شیطانی انسان را از ادامۀ سیر باز مـیدارد.
در اوج لذت مناجات با خداوند ـ تبـارک و تعـالی ـ و در اوج لـذت
حضور ،یکباره خطور یک تردید در ح

ـ تبـارک و تعـالی ـ باعـث

میشود که انسان از قلۀ توجه به درۀ غفلت سقوط کند.

مقا تسبيح ()13
ماه مبارک رمضان ماهی است که نفَسهای مـا در آن تسـبیح
خدا ـ تبارک و تعالی ـ هسـتند 1.تسـبیح یکـی از چهـار ذکـری
است که اسالم بـر آن بنـا نهـاده شـده اسـت 2.وقتـی تسـبیح

کنید به :وسائل الشـیعة ،ج  ،16ص  :83بـا

اسـتحبا

انتهـاز فـرص الخیـر و

المبادرة به عند اإلمكان.
 .1قا رسو هللا ـ صلى هللا علیه و آلـه ــ  :أنفاسـکم فیـه تسـبیح( .األمـالي
للصدوق ،ص )93
َن ال َّ
 .2ر ُِو َ
صا ِدقِ ـ علیه السالم ـ  :أنه سئل لم سـمیت الكعبـة كعبـة قـا
يع ِ
ألنها مربعة فقیل له و لم صارت مربعة قا ألنها بحذاء البیت المعمور و هو مربع
فقیل له و لم صار البیت المعمور مربعا قا ألنه بحذاء العرش و هو مربـع فقیـل

خداوند ـ تبارک و تعـالی ـ را میگـوییم ،در حقیقـت او را از هـر
نقصی و عیبی منزه میشماریم و خداونـد ـ تبـارک و تعـالی ـ
این مقام را به ما داده است که با این همه عیب و نقصـی کـه
داریم ،او را تسبیح کنیم.
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حقيقت تسبيح ()14
تسبی ح باید به قلب باشد یعنی انسان باور داشـته باشـد کـه
خدا ـ تبارک و تعالی ـ از هـر نقصـی مبـرا اسـت 2.گفـتن اینکـه
خـدا ـ تبـارک و تعـالی ـ ظـالم نیسـت جاهـل نیسـت ،آســان
است .من هم میگـویم امـا بـاور کـردن معـانی آنهـا بـه ایـن
آسانی نیست .ما زیاد الفاظ را بر زبان جاری کنیم ولی هنگام
امتحان باید دید که ایـن مفـاهیم چقـدر در جانمـان تحقـ

پیـدا

له و لم صار العرش مربعا قا ألن الكلمات التي بني علیها اإلسالم أربع و هي
سبحان هللا و الحمد هلل و ال إله إال هللا و هللا أكبر( .الصدوق ،محمد بـن علـی
ابن بابویه ،علل الشرائع ،ج  ،2ص )398
س ِب ْ
س ِبحِ ْ
ح بِ ْ
م رَبِ َ
اس َ
َظیم( .الواقعةَ )74 ،
م رَبِ َ
َ .1ف َ
ك ْاألَ ْعلَی( .األعلی،
ك ْالع
ِ
اس ِ
َ
َ
َّ
ُ
ُّ
 )1يــا أي َهــا الــذينَ آ َم ُنــوا ْ
ســبِ ُ
ّللا ذ ِْكــراط َكثیــراط (َ )41و َ
حو ُه ُب ْكـ َر طة َو أصــیالط.
اذكـرُوا َّ َ
(األحزا )41 ،
 .2قا علی ـ علیه السالم ـ  :ال تذكر هللا سبحانه سـاهیا و ال تنسـه الهیـا و
اذكره [ذكرا] كامال يوافق فيه قلبك لسانك و يطعابق إضعمار

إعالنعك و

لن تذكره حقیقة الذكر حتى تنسى نفسـك فـي ذكـرك و تفقـدها فـي أمـرك.
(تمیمى اآل ُمدى ،عبد الواحد بن محمـد ،تصـنی
)189

غـرر الحكـم و درر الكلـم ،ص

کرده اسـت 1.آیـا آن هنگـام هـم بـه تسـبیح اعتقـاد داریـم؟ آیـا
معتقــدیم کــه خــدا ـ تبــارک و تعــالی ـ جاهــل نیســت ظــالم
نیست؟ 2اگر باور داشته باشیم ،هـیچ وقـت گمـان بـد در مـورد
خدا ـ تبارک و تعالی ـ نخواهیم داشت.
پید سبحان بس نگه دارید د

3

تا نگردید از گمان بد خجل
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 .1قا  :سمعت أبا عبد هللا ـ علیه السالم ـ يقو  :أشد األعما ثالثـة :إنصـا
الناس من نفسك حتى ال ترضى لها بشيء إال رضیت لهم بمثله ،و مواسـاتك
األخ في الما  ،و ذكر هللا على كل حا  ،لیس [ ذکر هللا أن تقـو " ] :سـبحان
هللا ،و الحمد هلل ،و ال إله إال هللا" فق  ،و لكـن إذا ورد علیـك شـيء أمـر هللا بـه
أخذت به ،و إذا ورد علیك شيء نهاك هللا عنه تركتـه( .األمـالی للطوسـی ،ص
)681
 .2یکی از بزرگان فرموده بود کسی سا ها درس توحیـد و معـار

گفتـه بـود.

نزدیک مرگد رفتند به دیدند .به عیادت کننده گفتـه بـود :فالنـی مـیبینـی
خدا چه ظلمی به من میکند! من کارهای زیـادی داشـتم کـه ناتمـام اسـت.
بچههای من اآلن بی سرپرست میمانند در حالی که به من نیاز دارند .آنگاه
آن بزرگ فرموده بود من نمیدانم این آدم باالخره با ایمان از دنیا رفت یـا بـدون
ایمان!
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُّ
ُ
َ
َّ
َ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ة يَقولون ه ْ
م أنفسه ْ
هم ْته ْ
م يَظنون بِ ِ
 .3طائِفَة ق ْد أ َ
اّلل غ ْی َر ال َ
َـل
هلِی ِ
ح ِ ظن الجا ِ
شيْ ء ُ
ل إ َّ
ـه ِ َّ
ن ْاألَ ْمـ َر ُكلَّ ُ
ْ
ْ
ّلل( .آ عمـران )154 ،الظَّـانِینَ بِ َّ ِ
َ
ـاّلل
ق
ِن
لَنا ِمنَ ْاألَ ْم ِر م
ِ
ُ
َ
َّ
َّ
ظَ َّ
الس ْو ِء عَل ْی ِه ْ
الس ْو ِء( .الفتح )6 ،برای مطالعۀ روایات بیشتر ،رجـوع
م دائِرَة
ن
کنید به :وسائل الشیعة ،ج  ،15ص  :229با
سوء الظن به.
 .4مثنوی معنوی

وجو

حسن الظن باهلل و تحريم

انس با قرآن ()15
ماه مبارک رمضان ،ماه قرآن است 1و شبهای قـدر شـبهای
قرآنی است 2در این ماه با قرآن آشتی کنیم .نـه اینکـه قـرآن را
فق

بخوانیم که باید بخوانیم ،بلکـه بـا قـرآن انـس پیـدا کنـیم و

قرآنـی شـویم بـه گونـهای کـه اشـتیاق خاصـی بـه قـرآن پیـدا

ُ
َ
َ .1
ه ْال ُقرْآن( .البقرة )185 ،عـن أبـي جعفـر ــ علیـه
ش ْه ُر َرم
َضان الَّذي أ ْن ِز َ فی ِ
السالم ـ قا  :لكل شيء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضـان( .الكـافي ،ج  ،2ص
 )627عن أبي جعفر الباقر ـ علیه السالم ـ قا  :كـان رسـو هللا ــ صـلى هللا
علیه و آله ـ إذا نظر إلى هال شهر رمضان استقبل القبلة بوجهه ثم قا اللهم
أهله علینا باألمن … و تالوة القرآن( .األمالي للصـدوق ،ص  )47قـا عبـد هللا
بن عباس سمعت رسو هللا ـ صلى هللا علیه و آله ـ يقو  :شهر رمضان لـیس
كالشهور ،لما تضاع

فیـه مـن األجـور ،هـو … شـهر تـالوة القـرآن( .الصـدوق،

مجمد بن علی ابن بابویه ،فضائل األشهر الثالثة ،ص  )111قـا رسـو هللا ــ
صلى هللا علیه و آله ـ  :شهر رمضان شـهر هللا عـز و جـل و … أكثـروا فیـه مـن
تالوة القرآن( .همان ،ص  )95و همچنین رجوع کنید به :الكافي ،ج  ،2ص 617
ـ  618و ج  ،4ص .73
 .2در روایات سفارش شده است که در شب بیست و سوم یک مرتبه سـورۀ
عنکبوت و الروم و هـزار مرتبـه سـورۀ قـدر خوانـده شـود چنانکـه نقـل شـده
است :عن أبي عبد هللا ـ علیه السالم ـ قا  :من قرأ سورتي العنكبوت و الروم
في شهر رمضان في لیلة ثالث و عشرين فهو و هللا يا أبا محمد من أهل الجنة
ال أستثني فیه أبدا و ال أخا

أن يكتب هللا علي في يمینـي إثمـا و إن لهـاتین

السورتین من هللا مكانا و نیـز روایـت شـده اسـت :عـن أبـي عبـد هللا ــ علیـه
السالم ـ أنه قا  :لو قرأ رجل لیلة ثالث و عشرين من شهر رمضان -إنـا أنزلنـاه
في لیلة القدر أل

مرة ألصبح و هو شديد الیقین باالعترا

بما يخص به فینا و

ما ذاك إال لشيء عاينه في نومه( .طوسی ،محمد بن حسن ،تهذيب األحكام،
ج  ،3ص )111

کنیم اشتیاقی که تا قبل از مـاه رمضـان نداشـتیم .هـر لحظـه
که فراغتی پیدا میکنیم ،به جـای گذرانـدن آن بـه بطالـت ،بـه
قرآن بگذرانیم تا إن شاء هللا با قرآن محشور شویم.

1

آسمانی شدن ()16
شب قدر آمد شب تنز مالئکه و رو

2

کـه ایـن رو در تفسـیر

برخی ،به آن ملکۀ اعظم تفسـیر شـده اسـت  3شـبی کـه مـا
باید در آن با مالئکه و رو همراه شویم شـبی کـه یـک رابطـۀ
خاصی بین آسمان و زمین برقرار است و درهای رحمت االهی
به شکل خاصی گشوده شده است به گونهای که ایـن شـب
بهتر شـده از هـزار شـب و در حقیقیـت از یـک عمـر 4.حـا کـه
مالئکه و رو تنز کردهاند و انسی با زمینیان پیدا کردهاند ،اگـر
این زمینیان انسی با آسمانیان پیدا کننـد ،نجواهـای االهـی در
گوششان خوانده خواهد شد.

 .1فیقو عند الفراغ من قراءة بعض القرآن العظیم … :اللهم اجعله [  :القـرآن]
لي أنسا في قبري ،و أنسا ف

حشري ،و أنسا ف

بركة بكل آية قرأتها ،و ارفع لي بكل حر

نشري ،و اجعل لـي

درسته درجة في أعلى علیین ،آمین

يا ر العالمین( .اإلقبا باألعما الحسنة ،ج  ، 1ص )234
مم ْ ُ
ِك ُة َو ُّ
 .2تَ َن َّز ُ ْالمَالئ َ
الرو ُ فیها بِ ِإ ْذنِ رَبِ ِه ْ
ل أَ ْمر( .القدر)4 ،
ِن ك ِ
 .3الشبر ،السید عبد هللا ،تفسیر القرآن الكريم ،ص .56
خ ْیر م ْ
 .4لَ ْیلَ ُة ْال َق ْد ِر َ
ِن أَ ْل ِ َ
ش ْهر( .القدر)3 ،

برترین عم

()17

در شب های قدری که بهتر از هزار ماه است ،چه کاری بهترین
کار است؟ اینجا است که آدمی حیرت پیدا میکند بزرگان هم
حیرت پیدا کردهاند کـه ایـن لحظـاتِ بهتـر از یـک عمـر را چگونـه
بگذرانند؟ میرزا جواد آقای ملکـی تبریـزی ـ رضـوان هللا علیـه ـ
وقتی به این مسأله میرسد ،چون گرفتـار تحیـر شـده اسـت،
میفرماید :اسـتخاره کنیـد و بهتـرین کـار را بـا اسـتخاره تعیـین
کنید 1.برخی از بزرگان هم فرمودهاند بهتـرین کـار در شـبهای
قدر ،فعالیت علمـی اسـت چـون علـم ،مقدمـۀ ایمـان اسـت
علم هـر کسـی سـرمایهای اسـت کـه بـر اسـاس آن ایمـاند
ساخته میشود .از این رو صدر المتألهین ـ رضـوان هللا علیـه ـ
ذیــل آیــۀ شــریفۀ «مــا خلقــت الجــن و اإلنــس إال لیعبــدون»

2

میفرماید «لیعبـدون» یعنـی «لیعرفـون» .عبـادت کننـد ،یعنـی
بشناسند.

3

اکسير محبت ()18
شب قدر ،شب علی بن ابیطالب ـ علیـه السـالم ـ هـم شـده
اســت .بزرگــواری کــه حیــاتد بــرای بشــریت نعمــت بــود و

 .1ملکی التبریزی ،میرزا جواد ،المراقبات ص.241 ،
 .2خداونـد خلـ

نکردهاســت جــن و انســان را مگــر بــرای اینکــه عبــادت کننــد.

(الذاریات)56 ،
 .3صدر المتألهین ،محمد بن ابرهیم ،الحكمة المتعالیـة فـى األسـفار العقلیـة
األربعة ،ج  ،3ص .515

شهادتد هم برای مـؤمنین نعمـت خـاص شـده اسـت .از ایـن
ســفرۀ االهــی کــه در مــاه مبــارک رمضــان پهــن شــده اس ـت،
مسلمین بهرۀ خاص میبرند و محبـان و شـیعیان اهـل بیـت ـ
علیهم السالم ـ بهرههـای خـاصتری دارنـد .اگـر فرمـود شـهدا
زندهانـد 1،اولیـاء بـه طریـ

اولـی زندهانـد و اگـر شـهدا حاضــر و

ناظرنــد ،اولیــاء بــه طری ـ

اولــی حاضــر و ناظرنــد و أئمــه و امیــر

المؤمنین ـ علیهم السالم ـ حضورشـان و نظرشـان بـه یقـین از
همــۀ آنهــا بــاالتر و گســتردهتر اســت 2.حــا اگــر محبــت امیــر
مؤمنان ـ علیهم السالم ـ در د های ما باشد ،یک ارتباط قلبـی
بین ما با آن بزرگوار در شب قدر پیدا خواهد شد.

نعمت بزرگ ()19
در مورد شبهای قدر روایاتی وجود دارد که شب قدر یـا شـب
نوزدهم ماه مبارک رمضان است یا شب بیست و یکم یـا شـب
بیست و سـوم

3

البتـه برخـی روایـات شـب بیسـت و هفـتم را

بیـــــان کردهانـــــد کـــــه در بـــــین شـــــیعه چنـــــدان مشـــــهور
سب َّ
ع ْن َد رَبِ ِه ْ
َل أَ ْ
ّللا أَ ْمواتاط ب ْ
َ .1و ال ت ْ
بیل َّ ِ
َن الَّذينَ ُقتِلُوا في َ
َح َ
م ُي ْرز َُقون( .آ
حیاء ِ
س ِ
عمران )169
 .2لِی َُك َ
م َو ت َُكونُوا ُ
ون ال َّر ُ
شهیداط عَلَ ْی ُك ْ
سو ُ َ
شهَدا َء عَلَـى ال َّنـاس( .الحـنَ )78 ،و
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ط
شهَدا َء عَلَى ال َّناسِ َو يَك َ
ـون ال َّر ُ
َسطا لِتَكو ُنوا ُ
سـو ُ عَلَـ ْیك ْ
جعَلناك ْ
م أ َّم طة و َ
ك َ
َكذلِ َ
م
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
شـهید َو جِئنـا بِـ َ
ـل أمـة بِ َ
َ
ك عَلـى
شهیدا( .البقرة )143 ،فكی إِذا جِئنا مِـن ك ِ
هـ ُ
ـؤال ِء َ
شــهیدا( .النســاء )45 ،و همچن ـین رجــوع کنی ـد بــه  :الكــافي ،ج  ،4ص
191ـ.192
 .3ر.ک  :الكافي ،ج  ، 4ص 156ـ  :159با

في لیلة القدر.

نیست 1شبهای قدر برای ما یادآور خاطرۀ تلخ شـهادت علـی
ابن ابیطالب ـ علیه السالم است .وجـود نـازنین آن بزرگـوار یـک
نعمت بزرگ االهی برای همۀ بشریت و برای همـۀ تـاریخ بـود،
هست و خواهد بود و شیعه یعنی کسـانی کـه امـر االهـی در
قـــرآن را اطاعـــت کردنـــد 2،از ایـــن نعمـــت بـــه صـــورت خـــاص
برخوردارنــد .نعمــت وجــود آن حضــرت در زمــان خــودش شــکر
گذاشته نشد .آنگاه کـه علـی بـن ابیطالـب ـ علیـه السـالم ـ
میفرمود :از من بپرسید قبـل از آن کـه مـرا از دسـت بدهیـد،

3

نفهمیدند چه باید بپرسند!

شب بصيرت ()21
شــب قــدر شــبی اســت کــه مــا بایــد در آن تحــو پیــدا کنــیم
زندگیمان باید عوض شود .شبی است که بایـد صـبح فـرداید
برای ما بـا صـبح دیـروز فـرق داشـته باشـد 4.شـبی اسـت کـه
 .1قا معاوية يا أبا محمد [ :حسن بن علی بن أبی طالب ـ علیهما السالم ــ
] أخبرنا عن لیلـة القـدر قـا ــ علیـه السـالم ــ  … :فتطلـب مـن لیلـة ثـالث و
عشرين إلى لیلة سبع و عشرين( .حرانى ،حسن بن على ،تح

العقو عـن

آ الرسو  ،ص )233
ُ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ُ
ُ
َّ
ُ
ّللا َو أطیعوا الرسو َ َو أولِي األ ْمر( .النسا)59 ،
 .2يا أَيُّهَا الَّذينَ آ َم ُنوا أطیعوا َ
 .3كان علي أمیر المؤمنین ـ علیه السالم ــ كثیـرا مـا يقـو  :سـلونی قبـل أن
تفقدونی( .طوسی ،محمد بن حسن ،األمالی ،ص )58
 .4البته مـؤمن همیشـه بایـد چنـین باشـد چنانکـه نقـل شـده اسـت  :عـن
موسى بن جعفر عن أبیه عن جده عن علي بن الحسین ــ علـیهم السـالم ــ
قا  :بینا أمیر المؤمنین ـ علیه السالم ــ ذات يـوم جـالس مـع أصـحابه يعبـیهم

وقتــی روز جدیــدش را آغــاز مــیکنیم ،بایــد بصــیرت بیشــتری
نسبت به حقای

عالم و ایمان عمی تری نسبت بـه خداونـد ـ

تبارک و تعالی ـ پیدا کرده باشیم و نشـانۀ ایمـان در چهـرۀ مـا،
رفتار ما و گفتار ما بیشتر شده باشد.

شب وص

()21

رسو گرامی اسالم ـ صلى هللا علیه و آله ـ فرمود من و علـی
پدران این امت هستیم 1.بنابراین شب قدر ،شب شـهادت پـدر
مـا اســت .إن شــاء هللا بــه برکـت ایــن شــب از نعمــت عمــومی
هدایت و بصیرت برخـوردار خـواهیم شـد امـا در ایـن شـب کـه
وجود آن بزرگوار حاضر و ناظر است و به سبب شهادتد روزنـۀ
خاصــی بــرای نعمتهــای خــاصتر وجــود دارد ،بایــد یــک ارتبــاط
قلبــی بــا وجــود آن بزرگــوار برقــرار شــود و اشــکی از چشــم مــا
جاری گردد تا نعمتهای خاصتر شامل حا ما شود.

للحر

إذ أتاه شیخ علیه شحبة السفر فقا أين أمیر المؤمنین ـ علیه السالم

ـ فقیل هو ذا فسلم علیه ثم قا يا أمیر المؤمنین إني أتیتك من ناحیة الشـام
و أنا شیخ كبیر قد سمعت فیك من الفضل ما ال أحصي و إنـي أظنـك سـتغتا
فعلمني مما علمك هللا قـا نعـم يـا شـیخ مـن اعتـد يومـاه فهـو مغبـون … .
(األمالي للصدوق ،ص )393
 .1قا رسو هللا ـ صلى هللا علیه و آله ـ  … :أنـا و علـی أبـوا هـذه األمـة … .
(الصدوق ،محمد بن علـی ابـن بابویـه ،كمـا الـدين و تمـام النعمـة ،ج  ،1ص
)261

شب تقدیر ()22
شبهای قدر ،شبهای تحو رو ما است شبهایی اسـت
کــه بایــد آینــدۀ خودمــان را در آن بســازیم .در روایــات وارد شــده
اســت کــه تقــدیرات االهــی انســان بــرای یــک ســا آینــده در
شبهای قدر ،رقم میخورد 1.در برخـی روایـات هسـت کـه در
شب نوزدهم این تقدیرات به شکل کلـی تحقـ

پیـدا میکنـد،

در شــب بیســت و درجــهای از اســتحکام در ایــن تقــدیرات پیــدا
میشود و باالخره در شب بیست و سوم این تقـدیرات االهـی
نهایی میشود 2.حا اگر شما در این فرصـت گـام بـه گـام بـه
سمت خدا ـ تبارک و تعالی ـ حرکت کنید ،خدا ـ تبارک و تعـالی
ـ دوان دوان به سمت شما خواهد آمد 3.اگـر شـما از بعضـی از
غفلتها و جهالتها و اشتباهات گذشته برگردی ،خدا ـ تبارک
و تعالی ـ ابوا

رحمت خودش را فراوان بر شما خواهد گشود.

 .1أنه سأ أبا جعفر ـ علیه السالم ـ عن قو هللا ـ عز و جل ــ إنـا أنزلنـاه فـي
لیلة مباركة قا نعم لیلة القدر و … يقدر في لیلة القدر كل شـيء يكـون فـي
تلك السنة إلى مثلها من قابل خیر و شر و طاعـة و معصـیة و مولـود و أجـل أو
رزق فما قدر في تلك السنة و قضي فهو المحتوم … ( .الكافي ،ج  ،4ص )157
 .2قا أبو عبد هللا ـ علیه السالم ـ  :التقدير في لیلة تسع عشرة و اإلبرام في
لیلة إحدى و عشرين و اإلمضاء في لیلـة ثـالث و عشـرين( .الكـافي ،ج  ،4ص
)159
 .3این تعبیر را استاد ما آیة هللا حسن زاده آملی ــ حفظـه هللا ــ مکـرر بـه کـار
می بردند.

اسال مجسم ()23
دهۀ آخر ماه مبارک رمضان با اندوه شـهادت حضـرت علـی ابـن
ابیطالب ـ علیه السالم ـ قـرین شـده اسـت شخصـیتی کـه از
روز او رسالت و بعثت در کنار رسو گرامـی اسـالم ـ صـلی
هللا علیه و آله ـ قرار گرفت اولین مـردی بـود کـه ایمـان آورد 1و
همۀ هسـتی و تـوان خـودش را در مسـیر حمایـت و صـیانت از
نبی خاتم ـ صلی هللا علیه و آله ـ و پیامی که آن حضـرت بـرای
شریعت آورده بود ،صر

کرد بزرگواری کـه در لیلـة المبیـت بـه

جای پیغمبر ـ صلی هللا علیه و آله ـ در بستر قرار گرفت 2تا اگـر
قرار است صدمهای برسد ،به جای پیغمبر ـ صـلی هللا علیـه و
آله ـ به آن بزرگوار صدمه برسد دلیری که در غزوات همواره در
برابر هر امری که میخواست متوجه پیغمبر ـ صلی هللا علیه و
آله ـ شود ،خود را سپر بالی او قرار میداد او که در گفتگـو بـا
خداون ِد ـ تبارک و تعالی ـ آنچنـان در محبـت االهـی مسـتغرق
میشد که از اطرافد غفلت میکرد و در آن هنگام اگـر تیـر از
پاید درمیآوردند ،دردی احساس نمیکـرد 3و همـو در همـان
 .1ابن األثیر ،عز الدين أبو الحسن على بن ابى الكرم ،الكامل فی التأریخ ،ج 2
،ص  57یعقــــوبی ،احمــــد بــــن أبــــى يعقــــو

بــــن جعفــــر بــــن وهــــب،

تأريخ الیعقوبى،ج ،2ص .23
 .2الكامل فی التأریخ ،ج  ،2ص  113حمیری المعافرى عبد الملك بن هشام،
السیرة النبوية،ج  ،1ص .482
 .3ديلمــى ،حســن بــن محمــد ،إرشــاد القلــو

إلــى الصــوا  ،ج  ،2ص 217

بحرانى ،سید هاشم بن سلیمان ،حلیة األبرار في أحوا محمد و آله األطهار،
ج  ،2ص .181

حا استغراق در نماز ،از دست نیاز سـائل بیخبـر نبـود و او را
بدون جوا

رد نمیکرد.

1

دهۀ توجه بيشتر ()24
دو دهۀ ماه مبارک رمضـان پشـت سـر نهـاده شـد .در واقـع دو
دهه از ضیافت گذشته است و نوبت به دهـهای رسـیده اسـت
که رسو اکرم ـ صلی هللا علیه و آله ـ آن را به اعتکا  2،شـب
زنده داری و به توجـه خـاص میگذراندنـد .بـه مـا توصـیه شـده
است در ایـن دهـه کـه توجـه بیشـتری کنـیم بـه اینکـه در چـه
ماهی هستیم و چه فرصتی در اختیارمان قـرار گرفتـه اسـت و
از این فرصت بهره ببریم 3.این شبها را بـه بطالـت و جهالـت و
غفلت نگذرانیم.

 .1رجوع شود به تفسیر و روایات ذیل آیۀ  55در سورۀ مائده :إِنَّما َولِـیُّ ُك ُ
م َّ ُ
ّللا َو
َ
و ُي ْؤتُ
عون َّ
َ
ـون ال َّ
كعاة َو ُ
م َ
َسولُ ُه َو الَّذينَ آ َم ُنوا الَّـذينَ ُيقی ُ
ر ُ
ه ْ
صـال َة َ
ـم راكِ ُعـون و
الز
همچنین رجوع شود به  :الكافي ،ج  ، 1ص .288
 .2عن أبي عبد هللا ـ علیه السالم ـ قا  :كان رسـو هللا ــ صـلى هللا علیـه و
آله ـ إذا كان العشر األواخر اعتك
 :175با

في المسجد … ( .ر.ک :الكـافي ،ج  ،4ص

االعتكا )

 .3با مراجعه به روایات ،درمییابیم برای خصـوص دهـۀ آخـر رمضـان عـالوه بـر
دعاها و اعمالی که برای همۀ ایام رمضـان وارد شـده اسـت ،دعاهـا و اعمـا
دیگری نقل شده است و نیز محدثین در کتب حدیث و ادعیه بابی مخصوص در
اعما و ادعیۀ این دهه تعبیه کردهاند و این همه ،خود ترغیب بیشتر به ارتباط
خدا ـ تبارک و تعالی ـ را در این دهه نسبت به دو دهۀ دیگر میرسـاند( .ر.ک:
الكــافي ،ج  ،4ص  :161بــا

الــدعاء فــي العشــر األواخــر مــن شــهر رمضــان و

به هرزه بـی مـی و معشـوق عمـر میگـذرد
امروز کار خواهم کرد

بطـالتم بـس از

1

در این شبها دعاهای خاصی وارد شده است که با توجـه بـه
مضامین آنها میتوانیم از این دهۀ آخر بهرهمند شویم.

اشک غفران ()25
محبــت اهــل بیــت ـ علــیهم الســالم ـ وســیلهای اســت کــه
مشــکالت را حــل میکنــد راههــای بســته را بــاز میکنــد و
اشکهای ما که از سر محبت در این شبها در یـاد مظلومیـت
علی بن ابیطالب ـ علیه السالم ـ جاری میشـود ،گناهـانی را
که در صـحیفۀ اعمـا مـا هسـت ،پـاک میکنـد 2و گـرد و غبـار
غفلت را که از د هـای مـا میشـوید و چشـمهای مـا را بـرای
ركیت باقیماندۀ خـدا ـ تبـارک و تعـالی ـ آمـاده میکنـد  3بـرای

طوسى ،محمد بن الحسن ،مصبا المتهجد و سال المتعبـد ،ج  ،2ص :628
با

دعاء العشر األواخر و ص  :635فصل في االعتكا

في العشر األواخـر مـن

شهر رمضان و غیر ذلك)
 .1دیوان حافظ.
 .2قا ـ علیه السالم ـ  :من بكى من ذنب غفـر هللا لـه( .إرشـاد القلـو

إلـى

َّ
ّللا ـ صلی هللا علیه و آله ـ  :من بكى على
الصوا  ،ج  ،1ص َ )97قا َ رسو
ذنبه حتى تسیل دموعه على لحیته حرم هللا ديباجة وجهه على النار( .الفتا
النیشابورى ،محمد بن احمـد ،روضـة الـواعظین و بصـیرة المتعظـین ،ج  ، 2ص
)452
 .3در منابع ما از امام زمان ـ عن هللا تعالی فرجه الشری ـ با عنـوان بقیـة هللا
یاد شده است چنانکه نقل شده است :عن أَبي عبد َّ
ّللا ــ علیـه السـالم ــ

ركیت آن که سا ها است جهـان در انتظـار او اسـت و إن شـاء
هللا ما توفی

زیارتد را پیدا کنیم.

استجابت دعا ()26
در روایتی آمده اسـت کـه برخـی ،دعایشـان مسـتجا

اسـت.

یکی از آنها روزه دار است ،مـادامی کـه افطـار نکـرده اسـت

1

البته این روایات ناظر به ماه رمضان نیست ،بلکه هـر کسـی را
کــه در هــر زمــانی در طــو ســا روزه داشــته باشــد ،شــامل
میشــود .بنــابراین روزه دار در مــاه مبــارک رمضــان از دو جهــت
دعاید مستجا

است ،یکی بـه جهـت زمـانی کـه در آن قـرار

دارد یعنی ماه مبارک رمضان 2و دیگری به جهت روزه دار بودن.

قا  :سأله رجل عن القائم ...كی

يسلم علیـه قـا يقولـون السـالم علیـك يـا

م إِ ْن ُك ْن ُت ْ
خ ْیر لَ ُك ْ
ّللا َ
بقية هللا ثم قرأ «بَ ِقیَّة َّ ِ
م ُم ْؤ ِمنِینَ »( .الكافي ،ج  ،1ص 411
ـ )412
 .1قا رسو هللا ـ صلی هللا علیه و آله ـ  :أربعة ال ترد لهم دعـوة حتـى تفـتح
لهم أبوا

السماء و تصیر إلى العرش الوالد لولده و المظلوم على من ظلمه و

المعتمر حتى يرجع و الصائم حتى يفطر( .الكافي ،ج  ،2ص )511
 .2قا علي ـ علیه السالم ـ لما حضر شهر رمضان قام رسو هللا ـ صـلی هللا
علیه و آله ـ فحمد هللا و أثنى علیه ثـم قـا … و الـدعاء فیـه [  :فـی رمضـان]
مقبو ( .الصدوق ،محمد بن على ابن بابويـه ،مـن ال یحضـره الفقیـه ،ج  ،2ص
 )98قا رسو هللا ـ صلى هللا علیه و آله ـ … :و دعاككم فیه [  :فی رمضـان]
مستجا

… ( .األمالي للصدوق ،ص )93

فرصت بازگشت ()27
گــاهی بــراى جبــران فرصــتى وجــود دارد مــثال ط آدم ســالمی،
مــــريض مــــىشــــود و ارزش ســــالمتى را در دوران بیمــــارى
میفهمد 1.بعد که بهبود پیدا مىكند ،مىتواند از فرصت دوبارۀ
سالمتی اسـتفاده كنـد امـا گـاهی بعضـى از نعمـتهـا كـه از
دست رفت ،ديگر بازگشتى نـدارد .جـوانى كـه از دسـت رفـت،
ديگر بازگشـتى نـدارد .فرصـت زيسـتن و عمـل صـالح برگشـت
ندارد 2.چقدر ايـن لحظـات و ثانیـههـا كـه مـىگذرنـد و مـا هـیچ
ارزشى برايشان قائل نیستیم.

مراقبه و توبه ()28
مراقبه زمان نـدارد .در همـۀ اوقـات زنـدگى بايـد مراقـب اعمـا
خودمان باشیم 3.بايد دائم حسا

كنیم كـه واقعـاط آنچـه كـرديم

تا چه حد درست بود و تا چـه حـد اشـتباه .هـر جـايى كـه پـى
برديم اشتباهى رخ داده است ،همان موقع تصمیم بگیـريم كـه

 .1قا رسو هللا ـ صلی هللا علیه و آله ـ  … :يا أبـا ذر ،نعمتـان مغبـون فیهمـا
كثیر من الناس :الصحة ،و الفراغ … ( .األمالی للطوسی ،ص )526
 .2قا علی ـ علیه السالم ـ  :الیوم عمل و ال حسـا

و إن غـدا حسـا

و ال

عمل( .الكافي ،ج  ،8ص )58
 .3قا أبو عبد هللا ـ علیه السالم ـ  :فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا علیها.
(الكافي ،ج  ،8ص )143

جبـــران كنـــیم هـــر چنـــد ارادۀ مـــا آن قـــدر قـــوى نباشـــد و
احتما دهیم كه باز هم پاى ما بلغزد.
گفت یا ر

بارها برگشتهام

توبهام بِپذیر این بار دگر

1

توبه ها وعهدها بشکستهام

تا به بندم بهر توبه صد کمر

2

مهـم آن اســت کــه وقتـی توجــه پیــدا مـىكنــیم ،همــان لحظــه
تصمیم بر جبـران بگیـريم و واقعـاط عـزم بـر تـرک اشـتباه داشـته
باشیم 3و از خدا ـ تبارک و تعالی ـ بخواهیم كه به ما كمك كنـد
تا بتوانیم جبران كنیم.

قساوت قلب ()29
گاهى ممكن است دلمان مثل سنگ شود ،بلکـه سـخت تـر از
سنگ 4.حتماط مشكلى هسـت .بزرگتـرين مشـكل گنـاه اسـت.
گناهان د را تیره مىكند و آمادگى انسان را بـراى بهرهمنـدى
از فیوضات كم مىكنـد بـه تعبیـر دیگـر هـر گنـاه مثـل يـك لكـۀ

 .1عن أبي جعفر ـ علیه السالم ـ قا  … :كلما عاد المؤمن باالستغفار و التوبة
عاد هللا علیه بـالمغفرة … فإيـاك أن تقـن

المـؤمنین مـن رحمـة هللا( .الكـافي،

ج  ،2ص )434
 .2مثنوی معنوی.
ّللا تَ ْوبَ طة نَ ُ
 .3يا أَيُّهَا الَّذينَ آ َم ُنوا تُو ُبوا إِلَى َّ ِ
صوحا( .التحریم)8 ،
ي َك ْ
 .4ثُ َّ
س ْ
ش ُّد َق ْ
مم ْ
ت ُقلُو ُب ُك ْ
الحِجا َر ِة أَ ْو أَ َ
ِن ب َْع ِد ذلِ َ
م َق َ
س َو طة( .البقرة).74 ،
ك َف ِه َ

سیاهى است كه بر صفحۀ سفید د مىنشیند و وقتى تكرار
شد ،تمام د تیره مىشود.

1

آيینهات دانى چـرا غمـاز نیسـت

زانكـه زنگـار از رخـد ممتـاز

نیست
رو تو زنگار از رخ خود پاك كن

بعد از آن آن نور را ادراك كن

2

در اين مسائل هیچ كس نمىتواند به آدم كمك كند .تیرگى د
را بايد خو ِد من ،به عزم و ارادۀ خودم از بین ببرم.

حقيقت شکر ()31
شـكر يـك حالـت قلبــى اسـت .شـكر ايـن نیســت کـه بـه زبــان
بگويیم خدایا شکر

3

مثل آن کسی که يـك اتفـاق بـدى بـرايد

افتاده است و از سر طعنه بـه خـدا ـ تبـارک و تعـالی ـ بگويـد:
خدايا شكر! اين ،شكر نیسـت ،بلکـه عـین كفـران اسـت .لفـظ
شكر است ولی الفاظ كه معیار نیستند .ما اگر دلمـان بـه ايـن
الفاظ خوش است ،بدانیم که از اين شکرها كارى بر نمىآید.

 .1قا أمیر المؤمنین ـ علیه السالم ـ  … :ما قست القلـو

إال لكثـرة الـذنو .

(علل الشرائع ،ج  ،21ص )81
 .2مثنوی معنوی
 .3قا علی ـ علیه السالم ـ  :شكر المؤمن يظهر في عمله( .غرر الحكم و درر
الكلم ،ص )279

کتاب امه
 .1القرآن الکریم
 .2ابــن األثیــر ،عــز الــدين أبــو الحســن علــى بــن ابــى الكــرم،
الكامل في التـأريخ ،دار صـادر ـ دار بیـروت ،بیـروت1385 ،
ش.
 .3احسائی ،محمد بن زيـن الـدين ابـن أبـي جمهـور ،عـوالي
اللئالي العزيزية في األحاديـث الدينیـة ،دار سـید الشـهداء
للنشر ،قم ،چاپ او  1415 ،ق.
 .4بحرانى ،سید هاشم بن سلیمان ،حلیة األبرار فـي أحـوا
محمد و آلـه األطهـار ،مؤسسـة المعـار

اإلسـالمیة ،قـم،

چاپ او  1411 ،ق.
 .5تمیمى اآلمدى ،عبد الواحد بن محمد ،تصنی

غـرر الحكـم

و درر الكلم ،دفتر تبلیغات ،قم ،چاپ او  1366،ش.
 .6تمیمى اآلمدى ،عبد الواحـد بـن محمـد ،غـرر الحكـم و درر
الكلم ،دار الكتا

اإلسالمي ،قم ،چاپ دوم 1411 ،ق.

 .7حر العاملى ،محمد بن حسن ،تفصیل وسائل الشیعة إلی
تحصــیل مســائل الشــریعة ،مؤسســة آ البیــت علــیهم
السالم ،قم ،چاپ او  1419 ،ق.
 .8حرانى ،حسن بن على ابـن شـعبه ،تحـ

العقـو عـن آ

الرسو  ،جامعه مدرسین ،قم ،چاپ دوم 1414 ،ق1363 /
ق.
 .9الحلــی ،الســید علــى بــن موســى ابــن طــاووس ،اإلقبــا

باألعما الحسنة فیما يعمل مرة في السنة ،دفتر تبلیغات
اسالمى ،قم ،چاپ او  1376 ،ش.
 .11حمیرى المعافرى ،عبد الملك بن هشام ،السـیرة النبويـة،
تحقی  :مصطفى السقا و ابراهیم األبیـارى و عبـد الحفـیظ
شلبى ،دار المعرفة ،بیروت ،بى تا.
 .11ديلمــى ،حســن بــن محمــد ،إرشــاد القلــو
الشري

إلــى الصــوا ،

الرضي ،قم ،چاپ او  1412 ،ق.

 .12دیوان حافظ.
 .13رضى ،السید محمد بن حسین ،نهن البالغة ،هجرت ،قم،
چاپ او  1414 ،ق.
 .14الشبر ،السید عبد هللا ،تفسیر القـرآن الكـريم ،دار البالغـة
للطباعة و النشر ،بیروت ،چاپ او  1412 ،ق.
 .15صدر المتألهین ،محمد بن ابـرهیم ،الحكمـة المتعالیـة فـى
األســفار العقلیــة األربعــة ،دار احیــاء التــراث ،بیــروت ،چــاپ
سوم 1981 ،م.
 .16الصدوق ،محمد بـن علـى ابـن بابويـه ،األمـالي ،كتـابچى،
تهران ،چاپ ششم 1376 ،ش.
 .17الصدوق ،محمد بن على ابن بابويـه ،علـل الشـرائع ،كتـا
فروشى داورى ،قم ،چاپ او  1385 ،ش.
 .18الصدوق ،محمد بن على ابن بابويه ،فضائل األشهر الثالثة،
كتا

فروشى داورى ،قم ،چاپ او  1396 ،ق.

 .19الصدوق ،محمد بن علـى ابـن بابويـه ،كمـا الـدين و تمـام
النعمة ،اسالمیه ،تهران ،چاپ دوم 1395 ،ق.
 .21طباطبــايى ،الســید محمــد حســین ،المیــزان فــى تفســیر

القــرآن ،دفتــر انتشــارات اســالمى جامع ـۀ مدرســین حــوزۀ
علمیۀ قم ،قم ،چاپ پنجم 1417 ،ق.
 .21طوســى ،محمــد بــن الحســن ،األمــالي ،دار الثقافــة ،قــم،
چاپ او  1414 ،ق.
 .22طوسى ،محمـد بـن الحسـن ،تهـذيب األحكـام ،دار الكتـب
اإلسالمیه ،تهران ،چاپ چهارم 1417 ،ق.
 .23طوســى ،محمــد بــن الحســن ،مصــبا المتهجــد و ســال
المتعبد ،مؤسسة فقـه الشـیعة ،بیـروت ،چـاپ او 1411 ،
ق.
 .24فتــا النیشــابورى ،محمــد بــن احمــد ،روضــة الــواعظین و
بصیرة المتعظـین ،انتشـارات رضـى ،قـم ،چـاپ او 1375 ،
ش.
 .25كلینى ،محمد بن يعقـو  ،الكـافي ،دار الكتـب اإلسـالمیة،
تهران ،چاپ چهارم 1417 ،ق.
 .26کاتب النعمانی ،محمد بن ابـراهیم ،الغیبـة ،نشـر صـدوق،
تهران ،چاپ او  1397 ،ق.
 .27لیثى الواسطى ،على بن محمد ،عیون الحكـم و المـواعظ،
دار الحديث ،قم ،چاپ او  1376 ،ش.
 .28مثنوی معنوی.
 .29ملكــى التبريــزى ،میــرزا جــواد ،المراقبــات ،مؤسســۀ دار
االعتصام ،چاپ او .
 .31یعقوبی ،احمد بن أبى يعقو
الیعقوبى ،دار صادر ،بیروت.

بـن جعفـر بـن وهـب ،تـأريخ

